
V OPEN INTERNACIONAL 
D'ESCACS 

“SETMANA SANTA 
ALACANT 2021” 

Dies i horari 

31 de març: ronda 1 – 16:30h 
1 d'abril: ronda 2 – 09:30h 
1 d'abril: ronda 3 – 16:30h 
2 d'abril: ronda 4 – 09:30h 
2 d'abril: ronda 5 – 16:30h 
3 d'abril: ronda 6 – 09:30h 
3 d'abril: ronda 7 – 16:30h 
4 d'abril: ronda 8 – 09:30h 
4 d'abril: ronda 9 – 16:30h 

Organitzador Club Escacs Dama Negra 

Local de joc 

Ciutat Esportiva  Camilo Cano 

Partida Muixara s/n La Nucia, 
Alacant 

Categoria Individual 
Sistema de joc Suís a 9 rondes 

Ritme de joc 90 minuts + 30 segon 
d'increment per jugada (Fischer) 

Avaluació de ELO Vàlid per a FIDE i FEDA 

BASES DE COMPETICIÓ 
1- Torneig vàlid per a ELO FIDE i FEDA. Obert també a

jugadors/as sense ELO ni límits d'edats. Per a
participar és obligatori que els jugadors espanyols
estiguen federats. Els jugadors amb bandera FIDE
diferent a ESP han de tindre codi FIDE. En cas que un
jugador no posseïsca ELO FIDE se li prendrà el ELO
FEDA com si fora FIDE.

2- Tant les categories de rànquing com les d'edats són
tancades als jugadors compresos entre el rang
superior i inferior la seua categoria. En cas que un
jugador aconseguisca premis en dues categories
diferents se li atorgarà el de major quantia
econòmica. Si la quantia és la mateixa l'ordre de
preferències serà: 1) Rànquing ELO 2) Edat 3) Local 4)
Femení.

3- El temps de demora és de 30 minuts des de l'hora
fixada com a començament de la ronda. Passat
aquest temps, aquell jugador que no s'haja presentat
davant el tauler perdrà la partida, llevat que l'àrbitre
decidisca una altra cosa.

4- Byes: Es podran sol·licitar fins a un màxim de tres
byes de ½ punt, en les set primeres rondes. Si es

requereixen més, els posteriors seran de “zero” 
punts. El número màxim de byes acumulables de 
qualsevol tipus serà de 4. Els byes hauran de 
sol·licitar-se exclusivament a l'àrbitre principal, per 
escrit signats pel jugador, a la sala de joc mitjançant 
l'imprés confeccionat per l'organització (es prohibeix 
WhatsApp, verbal, telèfon o un altre mitjà). 

5- Sistemes de Desempat: S'aplicaran per ordre
prioritari segons la seqüència més a baix detallada:

1) Resultat particular.
2) Quantitat de victòries.
3) Nombre de partides amb negres (partides

sense jugar compten com a blanques). 
4) Buchholz -1.
5) Buchholz Total.
6) Sonnen

INSCRIPCIONS 
 En el correu electrònic: 
clubdeajedrezdamanegra@gmail.com o en el 
mòbil: 34 615547567 

 Quota General: 55€
 Jugadors amb llicència FECV 45€

S'abonaran en el compte:  
ES76 0081 1341 1100 0143 9048 
Concepte: Cognoms del Jugador. 

Els GM i MI no abonaran quota d'inscripció, no 
obstant, per qüestions d'aforament hauran de 
confirmar la seua inscripció abans del 20 de març. 
Pàgines Web d'informació: 
www.eventosdeajedrez.com i www.facv.org  

PROTOCOL PROTECCIÓ Al MENOR 
DE LA FECV 
El torneig està subjecte a l'aplicació del Protocol de 
FECV per a la prevenció, detecció i actuació enfront 
de l'assetjament i abús sexual 
(https://www.facv.org/proteccion-al-menor). 

mailto:clubdeajedrezdamanegra@gmail.com
http://www.eventosdeajedrez.com
http://www.facv.org
https://www.facv.org/proteccion-al-menor).


PREMIS GENERALS 
1r Classificat: Trofeu + 1000€ 
2n Classificat: Trofeu + 600€ 
3r Classificat: Trofeu + 500€ 
4t Classificat: Trofeu + 400€ 
5é Classificat: Trofeu + 350€ 
6é Classificat: 300 
7é Classificat: 250 
8é Classificat: 200 
9é Classificat: 150 

10é Classificat: 150 

PREMIS ADDICIONALS 
Trams de ELO FIDE 

De 0 a 1600 

70€ De 1601 a 1800 
De 1801 a 2000 
De 2001 a 2200 

Categories Subs 
Campió Sub 14 

Trofeu + Rellotge DGT 1001 
Campió Sub 16  
Campió Sub 18 70€ 

Categories especials 
Veterà +65 70€ 

Femení 70€ 
Millor jugador club 

prov. d'Alacant 70€ 

Jugadors amb Llicència FACV 
 (premis acumulables als anteriors) 

1r Classificat: Trofeu + 200€ ** 
2n Classificat: Trofeu + 150€ 
3r Classificat: Trofeu + 120€ 
4t Classificat: 100€ 
5é Classificat: 90€ 
6é Classificat: 80€ 
7é Classificat: 70€ 
8é Classificat: 60€ 
9é Classificat: 50€ 

10é Classificat: 40€ 
1r Sub 18 FACV Cto. Espanya Edats 2021 
1r Sub 16 FACV Cto. Espanya Edats 2021 
1r Sub 14 FACV Cto. Espanya Edats 2021 
1r Sub 12 FACV Cto. Espanya Edats 2021 
1r Sub 10 FACV Cto. Espanya Edats 2021 
1r Sub 8 FACV Cto. Espanya Edats 2021 

1r Veterà +50 Trofeu + plaça Cto. 
d'Espanya +50 de 2022 *** 

1r Veterà +65 Trofeu + plaça Cto. 
d'Espanya +65 de 2022 *** 

1a Dona Trofeu + plaça Cto. 
d'Espanya Fem/Abs 22 *** 

* Drets d'inscripció. 
** El primer classificat FECV obté plaça en el Cto. 

Autonòmic Tancat de 2022 i drets d'inscripció en el 
Cto. Absolut d'Espanya 2021. 

*** Plaça conforme conveni FEDA-FACV 2022. 

 
Tots els premis de la classificació general del torneig 
estan subjectes a la retenció legal vigent i seran 
abonats per l'organitzador mitjançant transferència 
bancària prèvia presentació de les dades necessàries 
mitjançant el formulari que es donarà als premiats en 
finalitzar el torneig. Els premis FECV seran abonats 
per la federació amb igual procediment. 

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS 
D'IMATGE 
Els participants en el torneig autoritzen la publicació 
de les seues dades personals en els diferents mitjans 
de comunicació que l'organització considere 
necessaris (llistats de resultats, classificacions, 
partides, vídeos, etc.) així com la cessió de les dades 
estrictament necessàries a la FECV, FEDA i FIDE.  

ALTRES ASPECTES 
a. La incompareixença no justificada a una ronda o a 

dues rondes, encara que siguen justificades, suposarà 
la retirada del torneig.  

b. Es constituirà Comité de Competició del Torneig. 
c. Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pel 

Reglament de Competicions de la FECV, FEDA i FIDE o 
serà resolt per l'organització.  

d. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments 
ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar 
vessaments.  

e. Els trofeus s'entregaran a la finalització de l'última 
ronda sense públic. L'organització pot determinar la 
pèrdua dels drets de premis i trofeus davant 
l'absència injustificada en la clausura o el correcte 
emplenament dels justificants de pagament en el 
termini màxim de 60 dies. 

f. A la sala de joc està prohibit el mòbil i altres 
dispositius electrònics. Excepcionalment, l'àrbitre 
podrà autoritzar un jugador deixar el mòbil 
completament desconnectat en una bossa o motxilla 
a la qual ja no es vaja a accedir ni manipular durant la 
partida. Un mòbil que emeta un so, xiulet, alarma, 
s'use o simplement estiga encés implicarà la pèrdua 
de la partida. Finalitzada la partida no es permet fer 
ús dels mòbils a la sala de joc. Incomplir aquesta regla 
suposa expulsió de la sala de joc. L'equip arbitral no 
es farà càrrec de guardar mòbils. Altres dispositius 
electrònics (tauletes, ordinadors, rellotges 
intel·ligents, etc.) es regeixen per les mateixes regles. 


